
Leírás:

Javasolt felhasználás:

Üzemi hőmérséklet:

Bizonyítványok / Jóváhagyások

Elérhetőség:

A HEMPEL’S GALVOSIL 15700 kétkomponensű, oldószeres hígítású, ön-térhálósodó, szervetlen cink-
szilikát, kiemelkedő ellenállással az időjárás és a mechanikai súrlódás ellen. Kitűnő kémiai ellenállása 
van 6-9 pH-tartományban. Helyi mechanikus sérülések katódos védelmét biztosítja.

A Hempel's Zinc metal pigment 97170 teljesen megfelel az ISO 3549 és ASTM D520 II.

1. Mint általános célú, nagy terhelés-ellenállású, rozsdagátló alapozófesték;
2. Mint egyrétegű bevonatrendszer, olyan acél hosszú távú védelmére, amely enyhétől az erős 
fokozatú korróziós környezetnek, valamint mechanikai súrlódásnak van kitéve.
3. Mint tartály-bevonat, a TERMÉKVÉDELMI ÚTMUTATÓ szerint

Ellenáll állandó (nem ciklikus) száraz hőmérsékleteknek, alkalmankénti lehetséges maximális száraz 
hőmérséklet:  500°C/932°F.
Ellenáll ciklikus száraz hőmérsékletnek egészen 400°C/752°F-ig.
További tudnivalók - lásd MEGJEGYZÉSEK a túloldalon.

Az Alapválaszték része. Helyi elérhetősége visszaigazolás alapján.

Megfelel az SSPC-Paint 20, 1-es típus 1. szintjének és ISO 12944-5-nek.
A Szövetségi Törvénykönyv   175.300. szakaszának   21-es cím alatti  -  Folyékony élelmiszerre 
vonatkozó- előírásai  szerint tesztelték. A részleteket beszélje meg a Hempel képviselőjével.
Meet requirements to friction surface class B when tested according to Annex G: “Test to determine 
slip factor” of EN 1090-2

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

A felsorolt fizikai állandók névleges adatok, a HEMPEL Csoport jóváhagyott képletei alapján.

Színárnyalatok / színek:
Felület: Matt
Szárazanyag tartalom %: 64 ± 1
Elméleti anyagszükséglet: 12.8 m2/l [513.3 sq.ft./US gallon] - 50 micron/2 mils

 V.O.C. tartalom:

Teljes térhálósodás: 16 óra 20°C/68°F és minimum 65% RH (lásd 
MEGJEGYZÉSEK a túloldalon)

Fajsúly:
Lobbanás pont:

-

19840 /  Fém szürke

14 °C [57.2 °F]
2.7 kg/liter [22.2 font/amerikai gallon]

434 g/l [3.6 font/amerikai gallon]

Felület száraz: 0.5 óra 20°C/68°F (60-75% RH)

Eltarthatóság: 6 hónap , 25°C/77°F a LIQUID és 3 év a Hempel cinkmetál pigmentje esetén (zárt dobozban való 
tárolás esetén) a gyártás idejétől. Az eltarthatóság ideje függ a tárolási hőmérséklettől. Az eltarthatóság 
ideje a következő tárolási hőmérsékletek felett lecsökken: 25°C/77°F. Ne tárolják a következő 
hőmérséklet felett: 40°C/105°F.
Az eltarthatóság ideje lejárt, ha a folyadék zseléssé válik, vagy ha a bekevert termék a felhordás előtt 
megzselésedik.

ALKALMAZÁS ADATAI :

Összekevert termék száma:
Keverési arány:

Alkalmazási módszer: Levegőmentes szórás / Levegős szórás / Ecset (helyi javítás)
Hígítás (max térf.):

15700

3.1 : 6.9 tömeg szerint

[08700 és/vagy 0870M (30%)  Lásd külön az ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOKAT. ]/ 08700 (50%) / 08700 
(10%)

Fazékidő:
Fúvóka nyílás: 0.019 - 0.023 "

4 óra 20°C/68°F

Fúvóka nyomás: 100 bar [1450 psi] (Levegőmentes szórás  adatai jelzés értékűek, a beállítástól függenek)

Javasolt rétegvastagság, száraz: 50 mikron [2 mils] Lásd külön az ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOKAT.
Javasolt rétegvastagság, nedves: 75 mikron [3 mils]
Átfestés intervallum, min.:  a különálló ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS szerint.
Átfestés intervallum, max.:  a különálló ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS szerint.

FOLYADÉK 15709: HEMPEL’S ZINC METAL PIGMENT 97170

Biztonság: Óvatosan kezelje. Használat előtt és alatt, tanulmányozza a csomagoláson és a festékes kannákon 
található valamennyi biztonsági feliratot, olvassa el figyelmesen a HEMPEL Biztonságtechnikai 
Adatlapokat és kövesse valamennyi helyi vagy országos biztonsági előírást.

HEMPEL'S THINNER 08700Szerszám tisztító:

Utolsó felülvizsgálat dátuma: Szeptember 2019

Teljes átszáradás: 45 perc 20°C/68°F

15700: FOLYADÉK 15709: HEMPEL’S ZINC METAL PIGMENT 97170

Termékadatok
HEMPEL'S GALVOSIL 15700
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FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS: Alaposan távolítsa el az olajat és a zsírt stb. megfelelő mosószerrel. Távolítsa el a sókat és egyéb 
szennyezőanyagokat nagy nyomású édesvizes tisztítással. Éles peremű szemcsével végzett 
szemcseszórás minimum Sa 2½ (ISO 8501-1:2007) fokozatig, Rugotest No. 3, BN10-nek, Keane-Tator 
Összehasonlító, min. 3.0 G/S-nek vagy ISO Összehasonlító érdes Közepes (G)-nek megfelelő 
felületprofillal.  Olyan új acél esetén, ami legfeljebb közepesen agresszív (ipari) hatásoknak lesz kitéve,
és élettartama alatt nem támasztanak vele szemben különleges igényeket, SSPC-SP6 fokozatú felület-
előkészítés is elegendő lehet.
Lásd külön az ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOKAT. és vonatkozó FESTÉSI ELŐÍRÁS tehertartályokhoz.

ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK: A felhordás során a felületnek teljesen tisztának és száraznak kell lennie, és a hőmérsékletének 
magasabbnak kell lennie a harmatpontnál a kondenzáció elkerülése végett. A hőmérséklet 0°C/32°F és 
40°C/105°F között legyen. A térhálósodás minimálisan 50% relatív páratartalmat igényel. A 
térhálósodás alacsonyabb hőmérsékleten és kevesebb páratartalomnál nagyon nehezen megy végbe.
Zárt tereknél megfelelő szellőzés biztosítására van szükség a felhordás és száradás során.
Lásd külön az ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOKAT.

KÖVETKEZŐ BEVONAT: Tartálybevonatként: Nincs, vagyis a termékkel együtt semmilyen más festék használata nem 
elfogadható. Egyébiránt az előírásnak megfelelően.

Megjegyzések Local adjustments:
Local conditions (e.g. application equipment, climatic application conditions) may require local 
adjustments in solvent composition, degree of pre-thinning and degree of pre-hydrolysis for the primer 
as supplied. As such adjustments may influence flash point, Hempel’s quality control system requires 
separate product numbers and Material safety Data Sheets to be issued, even though the adjustments 
have no influence on the properties and performance of the final and cured primer film.
The following product numbers represent such adjustments:    HEMPEL GALVOSIL 1570K

Időjárás/ üzemi hőmérséklet: Nedves üzemi hőmérséklet, nem sós víz: max 60°C/140°F
Nedves üzemi hőmérséklet, más folyadék: tanulmányozza a megfelelő TERMÉKVÉDELMI 
ÚTMUTATÓBAN.
Forró tengervizes mosás és (alacsony nyomású) gőz tisztítás soha nem történhet olyan felületeken,
amelyek nem kerültek felülvizsgálat alá legalább egy hónapig.  A megengedett hőmérséklettel 
kapcsolatban lépjen kapcsolatba a HEMPEL-lel.

Festékréteg vastagság/ hígítás: Hígítás:
magasabb hőmérsékleten történő alkalmazáshoz egy speciális hígító áll rendelkezésre. Használja:
HEMPEL'S THINNER 08740

HEMPEL'S THINNER 0870M a térhálósodás meggyorsítására használható.. (Lásd külön az 
ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOKAT.)
HEMPEL'S THINNER 0870M használata a tartály belsejében nem megengedett..
HEMPEL'S GALVOSIL 15700 csak szakmai használatra érhető el.Megjegyzés:

KIBOCSÁTÓ: HEMPEL A/S 1570019840

Jelen Termék Adatlap hatályon kívül helyezi az eddig kibocsátottakat.
Az alkalmazás leírása, a termék meghatározása és a felhasználás érvényességi köre tekintetében lásd az alkalmazni kívánt Termék Adatlaphoz kapcsolódó magyarázó jegyzeteket.
A jelen adatlapon szereplő adatok, specifikációk, utasítások és ajánlások csak az ellenőrzött vagy a meghatározott különleges körülmények között nyert mérési adatokat, valamint tapasztalatokat 
tartalmazzák. Azok pontosságát, teljességét vagy megfelelőségét az itt szereplő Termékek felhasználásának tényleges feltételei között kizárólag a Vevőnek és/vagy Felhasználónak kell 
meghatároznia. A Termékeket leszállítják és minden műszaki segítséget megadnak a HEMPEL ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEI-ben meghatározottak 
szerint, kivéve ha a felek írásos formában ettől eltérően állapodnak meg. A Gyártó és Értékesítő elhárít minden felelősséget, míg a Vevő és/vagy Felhasználó lemond mindenfajta 
igényérvényesítésről, ideértve még a gondatlanság esetét is, kivéve a Termék fentiekben ajánlottak szerinti, a túloldalon leírtak szerinti vagy egyébkénti felhasználásának következményeként 
fellépő bármilyen eredmény, sérülés, közvetlen illetve közvetett kár esetét az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-ben rögzítettek szerint. A termékadatokat minden előzetes tájékoztatás 
nélkül megváltoztathatók, illetve azok kibocsátásuktól számított öt év elteltével hatályukat vesztik.
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